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BKİ:beden kitle indeksi, PASS: Yetkilendirme Sonrası Güvenlilik Çalışması, PK: farmakokinetik, PTP‘s: daha önce tedavi almış hastalar, PUPs: daha önce tedavi almamış
hastalar



Guardian 5 Çalışması1

3

• NovoEight® (turoktokog alfa), B-domaini
kesilmiş bir rFVIII'dir ve hemofili A 
hastalarında kanamanın tedavisi ve
profilaksisi için onay almıştır2

• Guardian 5, rutin klinik uygulama ortamında
yürütülen ve daha önce tedavi almış
ağır/orta hemofili A (FVIII ≤%2) hastalarını
içeren faz 4, çok merkezli, girişimsel
olmayan, uzun vadeli bir güvenlilik ve
etkililik çalışmasıdır

• Ara veriler:* 10 ülkeden çalışmaya alınan
hastalar

*Kesim (cutoff) tarihi: 01 Mart 2018
rFVIII: rekombinant faktör VIII

1. Clinicaltrials.gov (NCT02035384); 2. NovoEight® Summary of Product Characteristics. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/novoeight-
epar-product-information_en.pdf 



Guardian 5: çalışma tasarımı
Faz 4, girişimsel olmayan çalışma

İHİV: ilk hasta ilk visit, SHSV: son hasta son visit, FVIII: faktör VIII, AO: advers olay, BU: Bethesda birimi, UG: Uygulama günü

İHİV
05 HAZ 2014

Ara analiz 1 
veri kesim tarihi 

05 ARA 2015

Ara analiz 2
veri kesim tarihi

01 MAR 2018

Planlanan SHSV
12 NİS 2021

N=45

Amaç: Ağır ve orta hemofili A hastalarında NovoEight®’in uzun vadeli güvenliliğini ve etkililiğini rutin
klinik uygulama ortamında araştırmak

Primer sonlanım noktası

• FVIII inhibitörlerinin insidans hızı (≥0,6 BU) 

• Sekonder sonlanım noktaları

• AO sıklığı ve etkililik sonlanım noktaları

✓ Kanamaların tedavisinde ve cerrahi sırasında
hemostatik yanıt

✓ Yıllık kanama oranı

Uygunluk kriterleri

• Daha önce tedavi almış erkek hastalar, >150 UG

• Ağır/orta hemofili A (FVIII ≤%2)

• Yakın tarihli negatif FVIII inhibitor testi

• Daha önce guardian çalışmalarına katılmamış olma

Çalışma, 50 hasta ≥100 UG'ye ulaştıktan sonra
sonuçlanacak

10 ülkeden hastalar



Başlangıçtaki özellikler
Kesim tarihi itibarıyla 45 hasta NovoEight® ile tedavi edilmişti*

*Kesim tarihi: 01 Mart 2018
†Hastalar lokal uygulama uyarınca profilaksi dozlama rejimi aldı; ‡Orta hemofili (FVIII %1-2), ağır hemofili (FVIII <%1)
N: hasta sayısı, NA: mevcut değil, SS: standart sapma
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N (%)

Başlangıçtaki yaş
< 12 yıl

Başlangıçtaki yaş
≥ 12 yıl Toplam

Hastalar, N 11 34 45

Ortalama yaş, yıl (SS) 7,5 (2,4) 33,0 (13,8) 26,7 (16,3)

Profilaksi tedavisi,† N (%) 11 (100) 32 (94,1) 43 (95,6)

Hemofili A'nın sınıflandırılması‡



> 4.000 UG'den sonra “sıfır” inhibitör insidansı

*Tamamlayanlar: En az 100 Uygulama gününe ulaşan veya çalışma hekimi tarafından tedaviyi tamamladığı bildirilen hastalar
†Çalışma sırasında 27 hastaya en az bir inhibitör testi yapıldı
‡Sonuç: iyileşti. Hasta NovoEight® ile tedaviye devam etti. 
UG: Uygulama günü, non-STEMI: ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü
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Tedaviye maruz kalan hastalar

Çalışmadan çekilmeye yol açan
advers olaylar

İnhibitör öyküsü olan üç hasta
dahil FVIII inhibitörleri†

“Muhtemelen” veya “olasılıkla” ilişkili 
ciddi advers reaksiyon (non-STEMI)‡

Diğer güvenlilik endişeleri
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Yıllık kanama oranı: Profilaktik rejim

*Profilaksi alan ve Uygulama günü >1 olan hasta sayısı rapor edildi; sadece bu hastalar analize dahil edildi
†Negatif binom analizi
Yıllık kanama oranı: kanama/hasta/yıl, GA: güven aralığı

Başlangıçtaki yaş
< 12 yıl

Başlangıçtaki yaş
≥ 12 yıl Toplam

N* 5 30 35

Kanama epizotları bildiren 
hastalar, N (%)

4 (80,0) 21 (70,0) 25 (71,4)

Ortalama gözlem süresi, yıl
(min. ; maks.)

0,89
(0,66; 1,06)

1,08
(0,42; 3,02)

1,05
(0,42; 3,02)

Ortanca yıllık kanama oranı
(min. ; maks.)

4,52
(0; 9,98)

2,82
(0; 15,21)

3,07
(0; 15,21)

Ortalama yıllık kanama oranı†

(%95 GA)
4,51
(1,98; 10,26)

3,82
(2,41; 6,07)

3,92
(2,60, 5,92)



Kanama epizotları

*179 kanama epizotu için kanamanın nedeni ve yeri ile ilgili veriler bildirildi
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Total 181 27

Profilaksi 129 25

Kanadıkça 
tedavi

52 2



Kanama epizotlarının tedavisinde ve cerrahi
sırasında hemostatik yanıt

Başlangıçtaki
yaş <12 yıl

Başlangıçtaki
yaş ≥12 yıl

Toplam

Kanaması olan hastalar, 
N*

3 20 23

Kanama epizotları, N (%)
12

(100,0)
143

(100,0)
155

(100,0)

Hemostatik yanıt, N (%)

Mükemmel 7 (58,3) 52 (36,4) 59 (38,1)

İyi 3 (25,0) 65 (45,5) 68 (43,9)

Orta – 11 (7,7) 11 (7,1)

Yok – 1 (0,7) 1 (0,6)

Eksik 2 (16,7) 14 (9,8) 16 (10,3)

100
(n=10) 90,7

(n=117)

91,4
(n=127)
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*Hemostatik yanıtın kaydedildiği bir günlükte kanama epizotu raporlamasını kendisi yapmış olan hastaların sayısı.
†Hemostatik yanıt dört puanlık bir ölçekte değerlendirildi. "Başarı", "Mükemmel" veya "İyi" yanıt olarak tanımlandı. Başarısızlık "Orta" veya "Yok" olarak tanımlandı, eksik
yanıtlar hariç tutuldu.

Kanamaların tedavisinde
hemostatik başarı†

• NovoEight® ile ek tedavi gerektiren ve
kanamaların tedavisinde başarı oranı %100 
olan 3 cerrahi

Kanama epizotlarının sayısı
(eksik yanıtlar hariç):

n=10 n=129 n=139



• NovoEight®, rutin klinik uygulama ortamında, daha önce tedavi almış
ağır ve orta hemofili A hastalarının uzun vadeli tedavisinde iyi tolere
edilmiştir ve etkilidir.

• NovoEight® ile tedavi edilen hastaların, bildirilmiş inhibitör öyküsü
olan üç hasta da dahil olmak üzere hiçbirinde, >4000 Uygulama
gününün sonrasında inhibitör saptanmamıştır.

• Daha önce tedavi almış hastalarda kanama epizotlarının
önlenmesinde ve tedavisinde ve cerrahi sırasında NovoEight®‘in 
etkililiği gösterilmiştir.

Özet
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